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Van de voorzitter 
 

 

Maart staat voor het bestuur in het teken 

van de Algemene Ledenvergadering. Dit 

betekent dat er achter de schermen veel 

werk wordt verzet om alle formele stukken 

op tijd in orde te krijgen, zodat ze voor u 

op tijd ter inzage zijn.  

Bij dit Vluchtheuveltje vindt u dan ook het 

ALV-boekje.  

 

 

Tijdens de ALV op 23 maart a.s. worden vier nieuwe bestuursleden 

kandidaat gesteld. Een volle bestuurstafel is een luxe tegenwoordig. 

En wat heel belangrijk is: We hebben een leuke, gezellige ploeg!  

 

 

In 2019 willen we doorgaan met het verbeteren van het aanzien van 

ons complex. Vanzelfsprekend kan dit alleen slagen met medewerking 

van alle leden. Belangrijk punt is dat iedereen de reglementen naleeft. 

Er komen nieuwe statuten en reglementen. Daarom zal er dit jaar een 

extra ALV komen, waarin de nieuwe statuten en reglementen aan u 

zullen worden voorgelegd. 

 

 

De eerste ligusterplanten zullen vanaf half maart langs het middenpad, 

bij de tuinen die eind 2018 zijn vrijgekomen, geplant worden. We 

hopen hiermee te bereiken dat ons complex een groener aanzien 

krijgt. In dat kader wil ik u vragen om allen uw tuin eens te bekijken. En 

niet alleen vanaf het tuinpad, maar ook rondom huisje en/of kas en aan 

de slootkant. Breng overtollige spullen naar de Milieustraat van de 

Gemeente Maassluis. Laten we met elkaar zorgen dat we een net 

terrein krijgen, waar je met nog meer plezier kunt tuinieren. 
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Verder worden er in overleg met de gemeente wederom plannen 

uitgewerkt om ons terrein af te sluiten. En in het kader van de 

veiligheid staat voor 2019 ook verlichting van het middenpad op de 

agenda. Aangezien dit hoge uitgaves zijn, gaat het bestuur in de 

besluitvorming niet over een nacht ijs, waardoor in de ogen van 

sommige leden een en ander misschien wat traag overkomt. Het is 

echter wikken en wegen en dat doen wij graag voor u om tot een 

goede besluitvorming te kunnen komen.  

 

 

Ik hoop u allen weer te ontmoeten op de Algemene Ledenvergadering 

op 23 maart a.s. Aanvang 10.00 uur. 

 
 
Anne Langedijk 

 

 

 
Agenda 

 

Datum Activiteit 

1 maart Klaverjassen 

16 en 17 maart Groenmoesmarkt Boekel 

23 maart Algemene Ledenvergadering 

24 maart Groene Passie Hummelo 

29 maart Bingo 

5 april Klaverjassen 

6 en 7 april Kom in de kas Westland 

19 april Bingo 

27 april Koningsdag 

3 mei Klaverjassen 

17 mei Bingo 

18 mei Groene Passie Bergen 
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Weerspreuk 
 

Een droge maart is goud waard. 

 

Maart roert zijn staart. 

 

Maart guur: volle schuur. 

 

Maartse regen brengt geen zegen. 

 

 

Kopij  
Kopij voor het volgende Vluchtheuveltje kan je sturen naar Ruud 
Broekman: Rabropo@kabelfoon.nl. De uiterlijke inleverdatum is  
17 maart. 
 
 
Publicatie van artikelen behoeft niet te betekenen dat hiermee de 
mening van het bestuur van de vereniging voor recreatie tuinders de 
Vluchtheuvel wordt weergegeven. 

 
 
Uitjes 
 

Groenmoesmarkt 16 en 17 maart 

Locatie: Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a, 5427 ET Boekel 

Website www.tuinmarkthallen.nl  

 

Groene passie 24 maart en 18 mei 

Locatie: 24 maart Boeken en zadenwinkel Van der Plancke en 

Bamboekwekerij Bandus, Sliekstraat 9 in Hummelo 

18 mei Ecodorp Bergen, Groeneweg 14, Bergen NH 

Website www.groenepassie.nl/bezoekers en www.reclaimtheseeds.nl  

 

Zie voor beide uitjes het kwartaalblad De Tuin liefhebber pagina 29. 

 

Let ook op de korting coupons.  

mailto:Rabropo@kabelfoon.nl
http://www.tuinmarkthallen.nl/
http://www.groenepassie.nl/bezoekers
http://www.reclaimtheseeds.nl/
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Berichten van het bestuur 
 

 

Ophoging / reparaties aan het middenpad 

Binnenkort, waarschijnlijk half april, wordt het middenpad op een 

aantal plaatsen opgehoogd en worden er reparaties uitgevoerd. Daar 

zijn we natuurlijk erg blij mee omdat we dan, na een regenbui, met 

droge voeten naar onze tuinen kunnen. Zouden er in de toekomst weer 

verzakkingen ontstaan, wilt u dat dan alstublieft niet zelf aanpakken, 

want daarmee zouden uw buren 

extra overlast van water kunnen 

krijgen. Geef het door aan het 

bestuur, dan kunnen de vrijwilligers 

van Algemeen onderhoud & Service 

het probleem oplossen.  

 

Ligusterhaag langs het hoofdpad! 

Beste tuinleden, nieuwe leden. 

In een van onze voorgaande edities van het Vluchtheuveltje hebben 

wij aangekondigd om langs het hoofdpad ligusterheggen te gaan 

plaatsen. De eerste stappen gaan wij zetten vanaf half maart 2019, en 

wel op de tuinen die eind 2018 zijn vrij gekomen en waar dus nieuwe 

leden op zijn gekomen. Op deze tuinen worden de planten gratis door 

de vereniging verstrekt en geplant. 

 

Bestaande leden! 

Aan leden die ook graag een 

ligusterhaagje aan het hoofdpad 

willen hebben, levert de vereniging 

kosteloos de planten. Men moet wel 

zelf het bestaande hekje 

verwijderen en de ligusters 

aanplanten. Er zullen 5 stuks planten per strekkende meter geleverd 

worden, wat inhoudt dat men per tuin er ca. 20 stuks krijgt, (let op, de 

verplichte plantafstand vanaf het hoofdpad is minimaal 25 cm!). 

De ligusterhaag mag niet hoger worden dan 80 cm. Twee vrijwilligers 

van de vereniging zullen de haagjes aan de zijde van het hoofdpad 
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bijhouden. Aan de kant van de eigen tuin moet dit door het tuinlid zelf 

worden bijgehouden. Dit betekent dus ongeveer twee tot drie keer per 

jaar een snoeibeurtje. 

 

Voordelen zijn:  

 Een groenere vluchtheuvel. 

 Meer eenheid op het hoofdpad. 

 Vogels vinden dit ook heel fijn. 

 

Dus interesse?? 

Neem dan voor 10 maart a.s. contact op met Ton Koene. 

E-mail, tonkoene@kabelfoon.nl 

 

 

 

 

Even voorstellen 
 

 

Beste leden, ik ben Muzaffer Oguz, ik ben 50 jaar 

en geboren in Turkije. Sinds 1975 woon ik in 

Maassluis. Ik heb hier de Basisschool en de 

Middelbare school doorlopen en daarna heb ik 30 

jaar in de tuinen in het Westland gewerkt.  

 

Ik ben getrouwd en heb vier kinderen. Een zoon 

en drie dochters. 

 

Ik vind het erg leuk om als vrijwilliger bij De Vluchtheuvel aan de slag 

te gaan. Ik word kandidaat gesteld voor de functie van Algemeen 

Bestuurslid en ben dus inzetbaar voor veel verschillende 

werkzaamheden. Momenteel word ik ingewerkt door Willem de Bruin 

op het gebied van uitgifte van tuinen. 
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Even voorstellen 
 

Mijn naam is Frans Gordijn en ik ben sinds 4,5 

jaar gepensioneerd. Ik heb 35 jaar als chauffeur 

gewerkt en daarna als operator bij een groot 

veevoederbedrijf. Ik ben 46 jaar getrouwd met 

mijn vrouw Corrie. 

 

Mijn vrije tijd besteed ik als vrijwilliger bij voetbalvereniging Excelsior 

Maassluis. Ik ben daar met een aantal mensen vier ochtenden in de 

week bezig met onderhoud van het complex. 

 

Sinds 2015 heb ik een tuin bij de vereniging, omdat tuinieren een 

hobby van mij is. In het verleden was ik ook lid van de Vluchtheuvel, 

maar omdat ik weinig thuis was vanwege mijn werk heb ik mijn tuin 

toen moeten opgeven. Sinds ik AOW-er ben, heb ik mij weer 

aangemeld als lid van De Vluchtheuvel. 

 

Ook ben ik al twee jaar lid van de commissie Bouw & Onderhoud. Ik 

vind het een belangrijke taak om het bestuur / de vereniging te steunen 

bij het uitvoeren van hun taken en andere zaken, zoals het complex 

een mooie uitstraling geven. Sinds kort ben ik voorzitter van de 

commissie B&O en zit ik als afgevaardigde van de commissie in het 

bestuur. 

 
 
Bingo 
 

 

 
 

 

De volgende Bingoavond is vrijdag 23 maart.  

Aanvang 19.30 uur. Koffie thee vanaf 19.00 uur. 

 

 
Groetjes, Arletta Alkemade. 
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Werkrooster maart en april 2019 

 

23 februari 2019 Tuin 
 

2 maart 2019 Tuin 

Y.  Ulucay 127 
 

R.F. van Riet 134 

J.V.N.  Steltenpool 128 
 

Ö.  Ertekin 135 

A.  Talhaoui 129 
 

R.  Saber Ali 136 

B.  Willemse 130 
 

H.  Stakenburg 137 

A.  El Ouassidi 132 
 

Dhr.  El Yousfi 138 

M.  Oguz 133 
 

M.  Akpinar 145 

     9 maart 2019 Tuin 
 

16 maart 2019 Tuin 

B.  Uluturk-Gopur 147 
 

O.  Benne 169 

M.  Oguz 149 
 

R.  Yeldukko 175 

E.  Smit  151 
 

E.  Kieboom 177 

M.E.  Vreugdenhil 157 
 

A.  Al Hariri 179 

M.  Akpinar 159 
 

  

Y.  Boeckx 163 
     

23 maart 2019 Tuin 
 

  

W.  Schouten 185 
 

  

C.C. Tosun-v.d. Hoek 189 
 

  

A.D.Y.  Aal-Ajmaya 191 
 

  

J.  Pelesic 193    

A.J.  Brederveld 197    

     

31 maart 2019 Tuin 
 

7 april 2019 Tuin 

E.C.W. Rey 4 
 

V. Kutlu 23 

M.W. van Marle 11 
 

E.H. El Khadiri 24 

Y. Zengin 14 
 

J.A.M. Klein 26 

P.  den Toom 15 
 

S.H.M. Alshocikh 28 

Z. Fars 16 
 

J. Hossain 29 

C. van Waesberge 104 
 

J. Pronk 20 
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14 april 2019 Tuin 
 

21 april 2019 Tuin 

0 van Wingerden 30 
 

F. Feelders 41 

K.A. Abdulla 35 
 

R. Wijnhorst 45 

T.S.P. Rey 38 
 

S. Kako 50 

R.P. Pronk 39 
 

M.  El Boukhlifi 52 

F. Abdullah 40\42 
 

T.S.P.  Hasso 53 

     

     28 april 2019 Tuin 
 

5 mei 2019 Tuin 

A. El Boussattati 55 
 

O. Erül 62 

S. El Haddioui 56 
 

B.M. Yalcin 63 

M.   Ahnouch 57 
 

A. Said 66 

H.M. van der Voort 59 
 

M. Oulad Touhami 67 

L. Rashid 61 
 

S. Solmaz 68 
 

 

 

Let op: zonder goede reden niet op komen dagen 

betekent een financiële sanctie van € 15,-. Maar 

uiteraard laat u het zover niet komen. Afmelden (met 

een zeer grondige reden) bij Piet Breman  

Tel. 06-50823679. 

     

 
 
 
 
Kantineaanbieding voor de maand maart 
 
 

 
Broodje Berenklauw € 1,45         

                            Peter van de Berg 
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Wijzigingen tuinen 
 
 

In 2018/begin 2019 zijn er weer een aantal tuinen van eigenaar 

gewisseld. Hieronder een overzicht. 

 
  

Tuin Vertrokken Verhuisd Nieuw 

10 Dhr. Frans Ponsioen 
(overl.) 

 Mevr. C. Ponsioen-
Goldenberg 

50 Mevr. Huppertz   Dhr. S. Kako 

54 Dhr. van der Ende  Mevr. Van der Veen 

64 Dhr. Amakran   

70 Dhr. P. van der Reijden  Dhr. S. Alabdallah 

88 Fam. Koedood  Dhr. M. Ozdemir 

123 Dhr. Teun van den 
Berg (overl.) 

 Dhr. Mustafa (tuin 
126) 

126  Dhr. Mustafa  

139 Dhr. Gerard van 
Leeuwen 

 Tin Tin kinderopvang 
(Dhr. O. Hoogeveen) 

140  Dhr. K.A. 
Abdulla 

Dhr. K.H. Tamo 

147 Fam. Uluturk  Dhr. A. Hariri 

171 Dhr. Boonstoppel  Dhr. Patrick van der 
Stap 

183 Mevr. Sahinci  Dhr. R. Alebrahim 

187 Mevr. Deelen  Mevr. Soboczynska 

189 Dhr. Pieter Bakelaar  Mevr. Cora Tosun-
van der Hoek 
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Druiven dieven en opbinden 
 

 

Als je deze bladzijde van Het 

Vluchtheuveltje leest zal je zien dat 

de druiven in de kas al aan het 

uitlopen zijn of, afhankelijk van het 

ras, het bijna gaat gebeuren. Bij de 

buitendruiven gebeurt dit later.  

Dit betekent dat je vanaf dit moment 

constant aandacht aan de druif moet 

geven. Zelf heb ik twee struiken er 

helemaal uitgehaald zodat er nu in 

mijn kleine kasje nog drie staan. Dit heb ik gedaan omdat de druiven 

heel veel aandacht en werk vereisen en ze namen veel licht en vooral 

ook warmte van elkaar weg.  

 

Uitlopers die teveel of slecht geplaatst zijn moet je 

onmiddellijk wegknijpen zodat de ontstane wondjes 

zo klein mogelijk zijn. Waarom zou je ze laten 

groeien als je ze later toch moet weghalen de 

voeding kan beter naar de vruchtdragende takken 

gestuurd worden zodat de druiven zich beter 

kunnen ontwikkelen. In iedere bladoksel ontstaan 

de z.g. dieven. Deze uitlopers heten zo omdat ze, 

als je ze niet weghaalt, heel veel voeding die je in 

de druiven moet hebben steelt. De dieven moeten je 

ook zodra het mogelijk is weghalen. In ieder geval 

vóór het aanbinden.  

 

Druiventakken moeten worden 

aangebonden aan draden en wel zo 

dat de bossen (dit zijn de latere 

trossen) vóór de draden hangen en 

niet er achter dit is belangrijk voor het 

latere krenten en het oogsten. 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.proeftuin.eu/FIG/dief.jpg&imgrefurl=http://www.proeftuin.eu/Nl/KLF/druiveninfo.php&docid=dIFmc7t5JCCMqM&tbnid=Zlzd9SOGGNKB_M:&vet=10ahUKEwjr4ajd3b7gAhWEKVAKHYYnAvIQMwh4KCwwLA..i&w=322&h=448&bih=879&biw=1280&q=druiven dieven&ved=0ahUKEwjr4ajd3b7gAhWEKVAKHYYnAvIQMwh4KCwwLA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-JlADBdC_px8/UcGKaIhQkqI/AAAAAAAAIH8/sH8hPylAAwY/s1600/vitisvinifera2013-06-19%2B08.24.00%2B(Medium).jpg&imgrefurl=http://fruitabc.blogspot.com/2013/06/zomersnoei-bij-druiven-voor-een.html&docid=gFAp6AZvBoyoWM&tbnid=4qi27lJI4knlRM:&vet=10ahUKEwj_wLrG9r7gAhXQLFAKHQWXAtoQMwhoKBwwHA..i&w=1024&h=768&bih=879&biw=1280&q=druiven aanbinden&ved=0ahUKEwj_wLrG9r7gAhXQLFAKHQWXAtoQMwhoKBwwHA&iact=mrc&uact=8
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De typische 

druivenkassen die vroeger 

gebruikt werden hadden 

deze vorm om het 

druivenblad optimaal van 

licht en warmte te 

voorzien en de trossen 

hingen vrij naar beneden. 

Dat was goed om te 

kunnen krenten en te 

oogsten.  

 

 

Behalve bij het themapark de Westlandse Druif worden er in 

Nederland geen druiven meer commercieel geteeld. Daar worden in 

een moderne kas de aanbinddraden onder dezelfde hoek als de daken 

van de druivenkassen gespannen.  

Als je nog nooit bij het Themapark geweest ben is dit zeker een 

aanrader om dit te bezoeken. Je kijkt er je ogen uit zo netjes zijn de 

druiventakken opgebonden en de enorme hoeveelheid trossen hangen 

heel indrukwekkend in de lucht. 

Volgende maand meer over het stadium waar de druif dan in verkeerd 

en wat er dan nodig is om te doen aan werkzaamheden.   

 

 
 

 
Rien Stoffels tuin 199  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Tuindersbedrijf_Sonnehoeck_kas_3.jpg/800px-Tuindersbedrijf_Sonnehoeck_kas_3.jpg&imgrefurl=http://rijksmonumenten.nl/monument/518156/tuindersbedrijf-sonnehoeck:-acht-kassen-van-verschillende-typen-en-afmetingen/kwintsheul/&docid=C8P8tTmogbdOaM&tbnid=poiCez2ZN7gv0M:&vet=10ahUKEwjiwLa1-L7gAhVMKlAKHT29ArAQMwiUAShFMEU..i&w=800&h=600&bih=879&biw=1280&q=druiven kassen&ved=0ahUKEwjiwLa1-L7gAhVMKlAKHT29ArAQMwiUAShFMEU&iact=mrc&uact=8
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Klaverjassen 

 

 

 

Vrijdag 1 februari, de tweede klaverjasavond 

van het nieuwe jaar. 

Met een opkomst van 22 spelers, werd er aan vijf tafels gespeeld, en 

bleven er 2 slapers. 

Er werd weer als vanouds knap luidruchtig gespeeld, het plezier 

straalde eraf bij elke tafel. 

En ook de slapers lieten af en toe van zich horen. 

 

Natuurlijk ook nu weer tussen de rondes door het gebruikelijke stukje 

kaas en worst, en na de tweede ronde de mogelijkheid tot 

kennismaken met een Noordzeebewoner. 

 

Na een avond gezellig en met plezier spelen kon de stand opgemaakt 

worden en kon Anja de prijzen uitreiken. 

En onder luid gejuich mocht zij zichzelf de eerste prijs geven. 

  

1) A. Beneken  5684 punten 

2) P. vd Berg  5585 punten 

3) J. Klein   5248 punten 

4) B. vd Gaag  5205 punten 

5) D. Moerman  5135 punten 

 

En de poedelprijs ging dit keer naar P. Damsteeg met 3725 punten  
 

De eerstvolgende klaverjasavond is vrijdag 1 maart. 

 

Aanvang 19.30 uur. Koffie thee vanaf 19.00 uur. 
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Kom in de kas Westland 
 

Kom in de Kas zal in de regio Westland op 

6 en 7 april 2019 plaatsvinden aan de 

Herenwerf in Maasland. 

Meer informatie: www.komindekaswestland.nl. 

 

Kom in de Kas zijn de landelijke open dagen van de glastuinbouw. Elk 

jaar in het eerste weekend van april zetten bedrijven in ruim 20 regio’s 

in Nederland hun deuren open om het publiek te laten zien hoe zij met 

zorg de mooiste groenten, bloemen en planten produceren. In het 

Westland, de grootste glastuinbouwregio, doen wij daar uiteraard elk 

jaar aan mee, steeds op een andere locatie. Ook de komende editie 

zullen wij, een commissie van 8 vrijwilligers, u weer een mooi en 

gevarieerd gebied presenteren met enthousiaste ondernemers. 

  

In het Westland is het te bezoeken gebied altijd een afgesloten 

wandel- en fietsgebied. Bezoekers die van ver komen bieden wij de 

gelegenheid om de auto gratis te parkeren bij bloemenveiling Royal 

Floraholland en met ook gratis pendelbussen het gebied te bezoeken. 

  

Tijdens Kom in de Kas kunt u zien hoe kwekers met hun kennis van 

plantenteelt en inzet van de nieuwste technieken in staat zijn de 

gezonde groenten en de mooiste bloemen en planten te telen, die u in 

de supermarkt of tuincentrum elke dag kunt vinden. Naast de 

producten die in het gebied geteeld worden, zullen er ook een grote 

diversiteit aan productpresentaties te bewonderen zijn. 

  

Voor kinderen zijn de open dagen naast leerzaam ook een leuk 

evenement om te bezoeken. Zo zijn er activiteiten als een quiz, 

kleurwedstrijd, een springkussen, een clown en sport- en spel. 

  

Daarnaast proberen we te zorgen voor wat sfeer met optredens van 

muziekgezelschappen, uitingen van kunst en catering, waar u eten en 

drinken kunt kopen. Kortom een uitje voor jong en oud. U bent van 

harte welkom. 

 

https://komindekaswestland.nl/
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Deelnemende Bedrijven 

 

Rainbow 

Kwekerij Green Camp 

Duijnhove 

Van Uffelen Flowers B.V. 

Levoplant B.V. 

K.P. Holland 

Overgaag Paprika 

J&P ten Have 

Lans Westland 

Van Os Chrysanten 

Arend Roses 

Fransen Orchideeën 

 
Op zaterdag 6 en zondag 7 april vindt de 42e editie van Kom in de Kas 

plaats. In de regio Westland openen 12 tuinbouwbedrijven aan de 

Herenwerf in Maasland hun deuren voor de consument. Thema van 

Kom in de Kas 2019 is “werelds”. 

 

“Een wereld van mogelijkheden” biedt de Nederlandse Glastuinbouw. 

Of je nu Universitair, Middelbaar of Hoger beroepsonderwijs gevolgd 

hebt…. op alle fronten springt de Nederlandse Glastuinbouw om 

arbeidskrachten. Tijdens Kom in de Kas zetten de deelnemende 

kwekers dan ook niet alleen in op de presentatie van smaakvolle 

groenten en een keur aan planten en bloemen, maar ook op de 

dynamische arbeidswereld binnen de Nederlandse Glastuinbouw. 

 

In het Kom in de Kas weekend worden diverse activiteiten voor 

kinderen georganiseerd. Binnen de bedrijven zijn sfeervolle 

productpresentaties te zien waarmee getoond wordt hoe kleurrijk en 

divers het productenaanbod is. 

 
Voor het tijdstip: Kijk op de website of raadpleeg “De Schakel”.  
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Contactgegevens 

 
Voorzitter: Interim voorzitter is Anne Langedijk. 
Contactgegevens zie hieronder. 
 

Penningmeester: Anne Langedijk, Tel. 06-33838009 
email: alangedijk@kabelfoon.nl  
ING rekeningnummer van De Vluchtheuvel: NL12 INGB 0001331905 

 

Secretaris: Anita Roks, Tel. 06-41911864 
email: info@vluchtheuvelmaassluis.nl 
 

Bestuurslid Uitgifte tuinen: Willem de Bruin, Tel. 010-5918371 
email: willem@de-bruin.org 

 

Bestuurslid Bouw & Onderhoud Tuinen: Frans Gordijn, Tel. 06-
10292932 email: F.gordijn5@kpnplanet.nl 
 

Bestuurslid Algemeen: Ton Koene, Tel. 06-53812662 
email: tonkoene@kabelfoon.nl 

 

Bestuurslid Algemeen: Muzaffer Oguz, Tel. 06-50501978 
email: muzafferoguz66@hotmail.com 
 

Contactpersoon verzekeringen: Arjan van Donk, Tel. 010-5911355 
 

Kantine: Geopend: iedere zaterdag van ± 9.00 - ± 14.00 uur. 
Tel. de Vluchtheuvel: 06 30389133 (alleen tijdens kantine-uren) 
Coördinator kantine en medewerkers: Bert Engel 
Schoonmaak: Mari en Ans Paalvast  Inkoop bar: Peter van den Berg  

 

Inkoopcommissie: Contactpersoon Joop Le Kluse. 
Winkel open: jan - juni: 09.00 - 12.00 uur, juli - dec:10.00 - 11.00 uur 

 

Representatiecommissie 
Monique de Man-Smith, email: cdeman@caiway.nl 
Mevrouw Kaya, Tel. 06-24571572 

 

Bouw-/Onderhoudscommissie aanvragen: voor het bouwen van 
huisjes/kasjes. Spreekuur: Iedere eerste zaterdag van de maand van 
9.30 – 10.30 uur. Contactpersoon: Frans Gordijn,  
email: F.gordijn5@kpnplanet.nl 
 

Redactiecommissie: Ruud Broekman (voorzitter). Tel. 06-83333832. 
Kopij inleveren via Rabropo@kabelfoon.nl 

 

Werkurenplicht iedere wijziging doorgeven aan dhr. Piet Breman  
Tel. 06-50823679 

 

Huren van aanhangwagen en graafmachine: 
dhr. Piet Breman Tel. 06-50823679 
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